O PRIVILÉGIO DA ORAÇÃO !
Um dos grandes privilégios que Deus concede ao seu povo é a oração. Deus a
colocou ao alcance de todos os seus servos, quaisquer que sejam as situações que
estejam vivendo. E a sua eficácia é inquestionável. Hallesby, em seu livro Oração,
publicado pela Casa Editora Presbiteriana, relata que um pastor despedia de sua igreja
para dirigir-se a um país distante onde serviria como missionário, e uma senhora lhe
disse: “Reverendo, eu não tenho condições financeiras para ajudar no seu sustento no
campo missionário; mas sabendo que o senhor irá para uma região infestada de
doenças, vou orar todos os dias em favor de sua saúde”. Alguns anos depois, aquele
pastor testemunhou que no campo missionário nunca teve qualquer problema de
enfermidade, porque alguém cuidava, em oração, de sua saúde. Hallesby conta,
também, a história de uma jovem que orava pela conversão de um presidiário. Alguns
anos depois soube que um ex-presidiário pregaria em uma grande igreja da cidade.
Resolveu ir ao culto; e quando o pregador subiu ao púlpito ela viu que era a mesma
pessoa por quem tinha orado. Um de nossos missionários em Portugal também
testemunhou vários milagres da oração. A pequena igreja que ele plantara em solo
português recebeu a notificação para entregar o salão onde se reunia. Tentaram alugar
outro salão, mas o aluguel custaria mais de três mil dólares mensais e a igreja não
tinha esse dinheiro. Na falta de recursos financeiros, puseram-se a orar. A igreja orava
e milagres foram acontecendo. Conseguiu comprar um terreno para ser pago em
parcelas mensais, sem nenhum acréscimo. Um empresário não crente fez todo o
serviço de terraplanagem sem nada cobrar por isso. E, dentro de pouco tempo, a igreja,
que não tinha dinheiro sequer para pagar aluguel, estava inaugurando o seu próprio
templo. Na Epístola de Tiago lemos que “Elias era homem semelhante a nós, sujeito
aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra,
e, por três anos e seis meses, não choveu. E orou, de novo, e o céu deu chuva, e a terra
fez germinar seus frutos” (Tg 5.17,18). Nesta mesma Epístola também está escrito:
“Nada tendes, porque não pedis” (Tg 4.2). O Deus que ouviu as orações de Elias é o
mesmo Deus a quem recorremos em oração. E o que ele fez no passado, faz também
no presente e fará no futuro. Se orarmos mais teremos menos fracassos e mais vitórias.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv(Seu amigo, irmão e pastor, Rev. Gediael)

Presidente Prudente, 17 de Março de 2019.

PROGRAMA DA IPB
VERDADE E VIDA
TODO SABADO ÀS 12H30
DIVULGUE!

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

TREINAMENTO
PROFESSORES DE CRIANÇAS

Tem sido uma grande bênção!
As nossas aulas em classe
continuam a todo vapor, procure
a sua classe e convide outros
para participar.

ANIVERSARIANTES
HOJE: Elizabeth Lupoli Chamorro
João Henrique. de O. Santos
Luiza Sanches Maia
Marcos Alberto Manoel
18/03: Sebastião Pinto
19/03: Maria Carolina de A. Benini
Casamento: Debora e Jairo dos Anjos
20/03: Beatriz M. Barros Silva
22/03: Diogo C. Gomes Torres
23/03: Thaís Angélica de S. Dias
Victor de Souza Campos

PROCURE A MAIS PRÓXIMA
DE SUA CASA

DEUS ABENÇOE A TODOS

NOSSAS REDES SOCIAIS. Pedimos
para todos os irmãos seguirem os
nossos canais no Youtube e
Facebook. Estamos trabalhando
para transmissão dos nossos cultos.
Para termos mais visualizações
pedimos para todos curtirem e
compartilhar nas suas contas
pessoais.

Estudo 7. TEMA:
VENÇA O DESÂNIMO

CLASSE DE INTEGRAÇÃO
Todos os irmãos que tem participado
da Igreja e que desejam tornar-se
membros deverão passar por esta
Classe, inclusive os que vêm de outra
Igreja. Passe seu nome para Mari
Helen inicio das aulas em abril.
VISITE O NOSSO NOVO SITE
Dê a sua opnião e sugestão
www.ipbprudente.com.br

ESCALAS - "MARÇO”

OFERTA ATUALIZADA
Miss. José Francisco Urtado
(Deca) R$ 7.896,00
Agradecemos aos irmãos que
contribuíram. Deus Abençoe.

* PIANISTAS:
03– DÉBORA
10 - ORQUESTRA
17 –SUZANA
24 – IVETE
31- JULIA

*JUNTA DIACONAL:
* Daniel Carlucci
*Eduardo Cristofani
*Giovani
*Simões

*CULTO INFANTIL:

*PASTORES - HOJE:

3 a 5: Grazi e Luiza

Rev. Gediael: Jd. Itaipu

6 a 7: Gabriel e Bia

Rev. Thiago: Central
Rev. Saulo: Esquadrão
e Central

8 a10: Renata Nishimoto

